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Susannes sida
Dekalen som skickades
med i förra numret av
mopedbladet har Gunnar Jonsson ordnat.
Han använde överskottet från förra vinterns
träff i San Remo- bageriet till att trycka upp
dom till klubben. Dom
blev som ena riktiga
praliner! Tyvärr missade vi Gunnar Jonssons
filmträff i år men vi hoppas ju att vi får chansen nästa år istället.
Fart har alltid fascinerat
oss människor, vissa vill
åka fort och andra inte.
När det gäller mopeder
verkar det ha gått troll i
skillnaderna. Jag struntar i om vissa vill gasa
på mer än vad jag vill
men jag vill inte agera
rundningsmärke på
våra mopedutflykter.
Förövrigt

live and
and let live!
Det ÄR kul att köra fort
men då jag inte är fakir
så avstår jag från att
gasa med en veteranmoped då det närmast
kan liknas vid självplågeri, det skramlar, vibrerar, väsnas och ryker. Alla hastigheter
över 25km/timmen är
ju rent plågsamt.
Jag har börjat bli alltmer anti, jag har ingen
lust att stressa mig fram
genom livet. Vi försöker

istället att slå av på takten så mycket som möjligt vilket märks också
på våra övriga hobbies.
En är att med båt åka
på så många kanaler
som möjligt och i dom
är det 5 knop som gäller…. Det är härligt att
sitta på taket och räkna
grässtråna längs kanalkanten. Vi har redan
fått ihop två stycken
plaketter och ska börja
samla kanaler till vår
tredje i sommar (man
ska åka fem olika kanaler på max fem år för
att få en plakett)
Nu i sommar ska vi faktiskt lämna båten hemma en vecka för att ge
oss ut med häst och
vagn istället. Tänk er
sex dagar i total lugn
och ro och i skrittfart…
Ett lass med leksaker,
spel och böcker, kanske
några fiskespön, fast
utan maskar, kommer
att göra den semestern
komplett.
Vi funderar också på
att testa dressin vid något tillfälle det verkar
vara nåt för oss eller
vad tycker ni.?
Är det någon som har
fler förslag på långsamma sätt att ta sig fram
så hör av er!
Våren är annars som
vanligt hektisk, det är

så mycket jag skulle vilja göra men som vanligt måste ju stora prioriteringen göras först
av allt. Men just nu är
det härligt med hela
sommaren framför oss.
Mellan hägg och syren
är ju den bästa tiden
på året då förväntningarna är som störst
och det är som vackrast ute.
Ingen glädje utan sorg
tyvärr. Jakob Högberg
som jag hoppades jag
skulle få träffa i sommar har hastigt gått
bort. En mycket speciell människa som jag
saknade redan förra
sommaren då han
blev sjuk och inte kunde åka moped. Men
det stoppade honom
inte, vid ett tillfälle då
jag tyvärr missade honom tog han färdtjänstbussen ut till
Röda Cafeét där vi
hade en mopedutflykt.
Tyvärr blev han för
trött och blev tvungen
att åka innan vi kom.
Vi pratade i telefon ett
par gånger under våren , han såg fram
emot sommaren och
årets mopedutflykter
och jag hade hoppats
på att få träffa honom.
Susanne
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Viktigt,
De adressuppgifter jag får av er lägger jag in i min dator i ett Excel-kalkylblad. Uppgifterna
använder jag för att skriva ut adresslappar och för att göra matrikeln. Om du vill ändra några uppgifter i matrikeln eller inte vill ha dina uppgifter i min dator så ring mig genast så fixar
vi det.
Susanne,
adress, e-mail och telefonnummer finns på sista sidan

Jaha och så är ju herr Henriksson i farten igen, hur han lyckas
få tag på alla dessa väl patinerade mopeder vet jag inte! Sid 14

Nästa nummer

är tänkt att
komma i Augusti- September med manusstopp i mitten av Augusti

Skicka in om smått och stort, ju mer
desto roligare mopedblad!. Det hänger på
ER. Alla bidrag är välkomna och tas in
allt eftersom och i mån av plats.

INTE BARA VICTORIA

Och vem
kan detta
vara? Om
du vill veta
mer om
denne herre så kan
du slå upp
sidorna 1011. Annars
får du helt
enkelt
blunda.
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Kalendern
Club Victorias
mopedutflykter 2003
Vis ses alltid klockan 10.00
Starten går klockan 11.00

Club Victorias
mopedutflykter bör
•

Förläggas till lämpliga och
lagliga vägar för mopedtrafik
Kännetecknas av ett vårdat
beteende i trafiken och därmed
ge goodwill till klubben.

•

Annat skoj att åka på
•

•

söndag 15 juni Skillingarydsrallyt. För mer information om övernattning
m.m. Lars Öhman 08967150
Fredag– lördag 25-26 juli
är det marknad ute i
Tullinge, ett måste för
många!

Ta gärna för vana att titta in på vår hemsida
i Kalendern för senaste nytt på utflyktsfronten. Där hamnar allt skoj som inte hinner
komma med på denna sida. Om du har nåt
tips så kan du även anmäla det på nätet till
vår nya webbmaster Vi ses på www.clubvictoria.se

• Söndag 29 Juni — start vid Flygfyren i Norrtälje, Arrangör Ingemar
Ericsson. Tel; 0176-19224
• Söndag 27 Juli — Start i Rimbo,
Ta med egen kaffekorg, Arrangör
Göran Norin och Lilian Nilson.
Tel; 08-54062917
• Söndag 10 Augusti — start från
”Willys ”i Åkersberga. Arrangör
Olle och Matilda Leksell. Tel; 0854022824
• Söndag 7 September — start från
Gnestavägen 3 i Bandhagen. Arrangörer Gunnar och Harriet Jonsson.
Tel; 08-995584
•

Söndag 14 September — Start
vid Brostugan, Drottningholm.
Man kan även nå Ekerö med färja
från Fittja! Arrangörer Hans Aldstam tel; 08-371647 och Tommy
LèMon tel; 08-56031292
Vill du vara med och ordna en utflykt så hör av dej.
Se adresser på sista sidan
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Till Superluxus;
en reservdelslista helst original.
Däck med vita däcksidor

Köpes
Ring Mikael på telefon 08-58249136

Hej Susanne!
Du jag letar med ljus och lykta
efter en påhängare. Kan du
tipsa mig. när jag lyckat få tag
i en går jag med i klubben.
Vickyhälsningar
Åke
ake.kallgard@telia.com

Hej !
Söker en Vicky 3
1954-1956. oavsett
skick.
Tel 0708-135302
Lars R.

Nättips!
Här köpes och säljes mopeder
http://medlem.spray.se/
speedriders/annonser.html

Jag är ute i sista minuten!
mopedutflykt i ottan.
jag hoppas verkligen att ni alla hinner få detta mopedblad
Inbjudan till mopedåkning i ottan- Söndagen den 8 juni kl. 0600
Träffpunkt: Shellmacken Lindhagens- plan på Kungsholmen i Stockholm. Parkering
för ev. bilar med släp, finns utefter Lindhagensgatan vid Securitas, Färden går längs
stränderna via söder, gamla stan djurgården, gärdet, Östermalm och tillbaka till
Lindhagensplan. Medtag ordentlig matsäck, kläder efter väderlek och gott humör.
Kom i god tid för vi försöker åka iväg 0600 ,
Kontaktman: Kjell Pettersson 070/ 5461361

Vill du köpa sälja eller bara tycka något så maila, posta eller ring, se
adresser mm på sista sidan

Har du några evenemangstips eller vill du
vara med och arrangera någon mopedutflykt eller annat kul så ring Peter Segemark, telefonnummer finns i matrikeln!
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Renovering av en Superluxus, av Maths Palm
Sommaren 2001 led mot sitt
slut och mina vanliga projekt som hobbysnickare på
torpet i Hälsingland (i närheten av Järvsö) hade tagit
slut. Lite lätt rastlös tipsar
mig min då 5-åriga dotter
om att jag borde sätta fart
på den gamla mopeden vi
ärvt efter min farmors syster.
Jag nappade snabbt på
idén och plockade fram en
Fram från 1958 med en Victoria-motor (MS51). Moppen
var faktiskt välhållen, trots
att den stått i en lada under
en längre tid. Ganska snart
kunde jag konstatera att
moppen inte startade, men
hade gnista. I stort sett omgående lyckades jag skruva
sönder motorns förgasare
och insåg att jag behövde
experthjälp. Jag lämnade in
motorn för helrenovering
hos en firma i Ljusdal och
ägnade resten av veckan till
att plocka isär, putsa och
sätta ihop. Det blev inget

åka av den sommaren,
men intresset för gamla
mopeder hade väckts.
Väl hemma i Stockholm
(Nacka) tyckte jag det vore
kul att ha en moppe där
också. Jag sökte efter något som skulle fungera för
såväl mig som min dotter.
Tankarna gick i riktning mot
Puch Alabama. Under mitt
planlösa sökande på Internet hittade jag en dag en
bild på en Victoria Superluxus. Jag hade aldrig sett
en sån vacker moped förut,
det var kärlek vid första
ögonkastet. Nu bytte jag
fokus och började fundera
över var man kunde få tag
på en sådan.
En arbetskompis i Malmö
(Puch-fanatiker) tipsade
mig och Blocket. Tursamt
nog fick jag ganska snart
kontakt med Peter Wahlquist som visade sig ha en
Superluxus till försäljning,
årsmodell 1960.

Efter några veckors väntan
skjutsade Peter hem moppen till mig en dag i september. Vilken härlig känsla! Jag smååkte lite under
några veckor innan det blev
för kallt. Sedan tog jag beslut om totalrenovering.
Mopeden var redan en
gång ommålad och saknade dekaler och det fanns
därmed inget härligt bruksskick att bevara.
Jag började med det som
jag klarade själv, skruva
isär hela mopeden. Det
gick ganska fort. Sedan
gällde det att fundera över
hur man gick vidare. Som
jag redan antytt ovan är jag
inte särskilt kunnig när det
gäller de svårare momenten som motorrenovering
och lackning utan jag var
tvungen att söka hjälp.
Alla krom-delar skickade
jag till Benny Marcus på
Custom Craftster i Molkom
för kromning (förutom fäl-
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av Max för den
ljusblå färgen.
Max lånade
mig också en
färgburk som
han ansåg innehöll rätt klarblå nyans och
som använts
av någon annan renoverare.

garna som jag fått nya av
Peter). Benny hittade jag genom att söka på ordet kromning på Internet…Det blev
verkligen fint, men också
dyrt.
Lackning innebar åtminstone
två problem, att hitta rätt nyans samt att hitta en bra
lackerare. När det gäller nyanserna rådgjorde jag en hel
del med Max Svensk. Vi insåg nog att det inte skulle gå
att hitta rätt färgbeteckningar
utan det gällde att få någon
att blanda till rätt nyans. Till
min hjälp fick jag låna kåpor

Färgen blandades sedan ihop
av Micke på
Bohab i
Spånga. Så
långt jag kan
bedöma hamnade färgerna
väldigt nära originalet.

uppdraget.
Jag överlämnade delarna till
honom i slutet av mars och
någon månad senare var det
dags för avhämtning. En
vacker dag i april kunde jag
hämta alltihop. Lackeringen
var verkligen ett förstklassigt
jobb. Nu kunde ihopmonteringen börja.
Under vintern hade ambitionsnivån successivt vuxit
och jakten på delar var tidvis
intensiv. Här kommer lite information om vad jag köpt
och var jag fann det:

Vem skulle då lackera? Trots
att jag nu kommit i kontakt
med en del erfarna renoverare och mopedentusiaster
var det ingen som kunde ge
mig något bra tips. Räddningen kom från annat håll.
En kompis, och mopedvän, i
Hälsingland berättade om en
kompis till honom i Huddinge
(professionell lackerare) som
lackade en del motorcyklar
och mopeder på fritiden. Han
visade sig villig att åta sig

Dekaler

Pelders Transfers
Thomas Kurz
www.victoriaoldtimer.de
Bensinkran, bakdrev, däck med vit Thomas Kurz
sida (nya), slangar, Victoriamärke,
backspegel, strömbrytare etc.
Skruv och mutter
Sifvert Skruv, Lindhagensplan

www.pelders.nl

www.victoria-oldtimer.de

Större förgasare, ny ljuddämp. etc. Peter Wahlquist
Lång nyckel till styrlås

Nacka lås

Bromsvajer (tillverkning)

Hagströms Cykel & Motor

Packningar till motor

Erik Linding

Packningar till förgasaren

Walter Reimer AB, Huddinge

Gråa vajrar (nya)

Kent

www.foretag.fargelanda.se/
Hagstroms
www.eriklinding.com

moppen.mine.nu
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pe även om det tagit lång tid
och jag ser fram emot våren
när jag kan rulla ut den för
en första provtur. Jag hoppas på en varm april…
Det här med mopeder är
verkligen en beroendeframkallande hobby. I väntan på
att kunna åka på Victorian
har jag fått slag på en Zündapp KS 50 från 1972. Den
gladde mig hela sommaren
som gick, men nu är också
den utsatt för en mindre renovering.

Jag fick ihop i stort sett hela
moppen fram till semestern.
Min hets minskade något när
jag insåg att motorn inte
skulle levereras i tid från
mecken i Ljusdal och att
provturen inte skulle kunna

ske förrän till hösten, eller
våren, eller…
När jag nu skriver detta håller jag på och skruvar ihop
det allra sista. Det har verkligen blivit en underbar mop-

Även om jag har en mycket
förstående sambo talar jag
ännu inte mycket om nästa
projekt, en Victoria Preciosa
(om jag nu får tag på någon). Först måste vi dock renovera köket.
Maths Palm
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Historien om

När jag till slut fick
tag på en Vicky 4,
var det många synliga fel, men jag ville
ju så gärna ha en sådan.
Den hade ju bland
annat brunnit runt
förgasarn, antagligen gnista från
elsvetsen en gång i tiden. Därför
kallar jag den för elsvetsarns
moped, (den förra ägaren var en
lantbrukare från Tidaholm trakten), men nu får ju var och en
göra som han själv vill.
Fjädringen var kanske för mjuk
så då svetsar man väl fast svingen i skärmen eller?
När jag tar isär motorn på höger
sida vid kopplingen, vad upptäcker jag, jo svetsarn har varit
framme igen! Kopplingshuset
var kvar MEN lameller och allt
som har med frikoppling att göra
var borta, den vänstergängade
låsmuttern var fastsvetsad i lamellcentrum,
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
hurra va man kan bli glad!
Jag tog kontakt med Lars Nyström, han fixade delarna, som
tur var.
Kedjan behöver sträckas så då
svetsar man väl fast hjulaxel i
svingen eller?
Vill gärna tala om hur jag fick
bort all rost, när mopeden var
fullständigt nermonterad skiljde
jag på stål och aluminium. Tömde trädgårdsbassängen ca 2kubik, bar upp den till garaget
hällde i 2kg citronsyra fyllde
med vatten i med alla rost angripna stålbitar hela ramen skärmar och dylikt. Allt enligt Classic motor. Där fick bitarna ligga i
2 dagar sedan va de blanka och
fina, bara att skölja noga och
grunda .SLIPA SLIPA & SLIPA.
Sedan dags för den efterlängtade
lackningen 3 ggr med Citroëns

Blomsterhandlarns VICTORIA!

Denna fyra har jag
hittat på nätet, han
har en fantastisk samling, surfa in på; victoria-vickywinni.de

blå 2 komponent färg, den var
perfekt, nr finns.
Annan rolig detalj var EKRARNA som var helt av pga. rost. Jag
ringer motor tjänst i Timmele och
de hittar ett gammalt lager och ett
paket med rättlängd och rostfria
ekrar. Men då passar ju inte nipplarna, vad göra, jo jag köper 1
gängtapp sätter den i borrmaskinen och börjar gänga om alla
nipplar 72 tror jag det var. Det
gick åt 3 tappar á 86 kr per st,
men sen blev det bra. Kromade
om lampsarg, reflektor och de 2
brickorna på styret. Blev jättebra
för 420kr. Tillverkade en bakdel
till kedjeskyddet som naturligtvis
saknades. Nya trampor gick bra
att ta från en kronocykel, vi har ju
militären i Karlsborg.
Men det blir nog moped av denna
också.
Jag vill avsluta med en trevlig
grej, rolig och värdefull, jag skriver som jag upplevde det hela.
Vi hörde talas om veteranmarknaden i Eskilstuna och vi var nyfikna besökare, jättefint väder,
mådde så bra, jag stannade vid
några lådor som såg ut som
Vicky delar och frågade försäljaren om det va till MS51. Då hörde jag en tjejröst bakom mig som
sa nej det är ju till en MS50, då

tänkte jag som så, vad vet du om
det du var ju långt ifrån född då,
och sade det, och vände mig om.
Fick se en snygg tjej med en
snygg tjej på armen, hon sa; får
jag 100kr får du 20 tillbaka och
blir nr 94 i Victoriaklubben. DET
VAR DET BÄSTA SOM HÄNT I
MIN MODERNA VICKY EPOK.
Har fått många bra och trevliga
kontakter
Tjejen med flickan på armen heter
Susanne, och minns jag inte helt
fel så hade hennes kille en gammeldags barnvagn full med delar,
en riktig Vickyfamilj tyckte jag
Allt detta är ju naturligtvis som
jag upplevde det hela .Angenämt
alltså.
Som avslutning ber jag om ursäkt
för både svenskan och stavningen,
men jag kan blomsterbinderi och
göra lökahål som vi säger i Västergötland.
Många
hälsningar
om en bra
Vicky
sommar.
Janne
Kjällström 94 i
KARLSBORG.
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Har ni sett vår nya sajt? Om inte så
Surfa genast in på www.club-victoria.nu
Jag fick mail för ett tag sen då en
viss Rubo erbjöds sig att hjälpa till
med hemsidan och gav mej lite tips
om hur jag skulle göra. Jag var ju
inte tillräckligt smart att genast haka
på så det låg i luften ett tag. Och så
en dag så kom det ytterligare ett
mail från herr Rubo där han tyckte
att jag skulle surfa in och titta på en
sak för han hade tagit sig lite friheter
skrev han. Dessa
friheter har sen
resulterat i en
helt ny och
fräsch hemsida.
Det var ju tur att
han till slut tog
saken i egna
händer för jag
fick ju inte ändan
ur….
Rubo har ju gjort
en del andra
hemsidor också
bland annat
www.moppers.
nu som är hemsida för Schoddinge Moppers
Och här kommer
en liten presentation av Rubo.
…………...

Det går fort utför med
rubo
Enligt Schoddinge Mopppers medlemmars fruar
och fästmör är det Rubos
fel att deras gubbar bär
sig åt som 15-åriga slynglar.
Det hela började med att
han tänkte införskaffa en
trottoarplåga i PVC-plast,
ända tills han fick reda på
vad det kostar att försäkra dylika tingestar.
Cykelhandlarn föreslog af-
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fär på en gammal Rex han
fått slag på och Rubo tände direkt. Ännu ballare
och nästan inga pengar,
en kombination som tilltalar Rubo. Fordonet var en
Rex Fleetline från anno
1957, en pärla.
Efter uppvisning till kamraterna tog moppehysterin fart, med känt resultat. Senare inköptes fordonet på bilden, en Marathon från det glada 60talet för att även damen
skulle få köra moppe. Hon
misshandlade dock växellådan å det grövsta så
den var bara att skicka
iväg - tanten alltså!
Maratonen är lätt uppskrämd, inte trimmad,
bara justerad i förhållandet vikt/hk/år— på föraren. Rubo är blixtsnabb i
utförslut, har rekordet i
gamla Fittjabacken, utför.
När det går uppför springer joggarna om och fäller
förnedrande kommentarer.
Fleetlinen är numera
överlämnad i annans
vård, istället har införskaffats en stycken Victoria MS50 anno 1954 som
kommer att vårdas väl
och kanske genomgå lite
renoveringar rent mekaniskt. Den patina fordonet
dragit på sig under sina
49 år kommer däremot
att behållas i nuvarande
skick.
”Jag tycker det är kul när
det syns att knarren inte
är helt ny.”
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Förutom mopederna är
det motorcykel som gäller, bakåtlutat med pilsnerlook, d.v.s. cutomstuket på en Kawasaki VN15.
När tid gives till detta arbetas det också, då med
reklam, videoproduktion
och webbsnickeri.
rubo
…………………...
Ja om det finns några tanter där ute så vet ni var ni
får tag i honom. Vickyn i
loggan, överst på vänstra
sidan och här till nedan,
har en alldeles egen historia. Den historien är hämtad från Shoddinges hemsida.
…………………...
Det senaste tillskottet i
rubos samling är faktiskt
Michaels Schumachers

gamla depåmoppe (se bild
från F1-depån i Barcelona).
Rubo hittade den där och
köpte den direkt, den har
också varit omslagsbild i
Corvetteklubbens medlemsmagasin, (se bild.) Nu
ska den äntligen få lite
lugn och ro under rubos
ömma vård.
…………………...
Ja det var rubo det! Och
som sagt glöm inte att surfa in och ta en titt på vår
nya hemsida. Där finns förutom en gästbok också ett
forum oss mopedister, kalender för våra mopedutflykter, bilder från redan
körda utflykter, länkar och
förståss allt om Victoriamopeder! Allt häftigt presenterat.
Vi ses
Susanne
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Cedergrens Solifer

Förra sommaren ringde Lasse Cedergren mig och ville att jag skulle komma förbi hans jobb någon dag,
han hade nämligen fått tillbaka sin Solifer Speed från lack och kromning och den skulle vara nåt alldeles
extra. Jag passade på en dag när jag ändå var i trakterna med lastbilen att svänga in på reningsverket i
Åkeshov där Lasse jobbar med skötseln. I ett par lokaler där har Lasse och en jobbarkompis fixat en väldigt fin mekarverkstad. När jag kom in och fick se Solifern insåg jag att han inte hade överdrivit. Mopeden är lackad i blå Candy med dekaler i svart text med vit bakgrund exakt som i original. Lasse lämnade
mopeden till MC-varuhuset på Norra stationsgatan som skickade mopeden vidare till en lackare i Småland som fixade blästringen och lackering. I stället för lösa dekaler lackerade han istället in bokstäver
och bakgrund. Det blev väldigt bra. Kromet fixade en firma i Bålsta som också blev fint.
I vintras renoverade Lasse motorn och plockade ihop mopeden. Limpan var ganska dålig så den blev
lämnad till en skomakare på ett varuhus som lovade att det var ingen match att klä om den. När Lasse
kom för att hämta den fick han en chock, det såg fruktansvärt ut och dessutom begärde han 1 500: - för
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jobbet. Behöver jag säga att det fick han inte!
Nu gick Lasse till en riktig sadelmakare istället
men han behövde originalklädseln för att veta
hur det ska se ut. Tråkigt nog hade skomakaren slängt den så Lasse ringer mig och frågar
om han får låna min sadel.
Jag köpte nämligen hösten 1973 en ny Solifer
Speed, candyblå, som blev min 15 årsmoppe.
Den har jag fortfarande kvar. Även om den är i
dåligt skick så är den komplett och därför har
jag följt Lasses renovering med extra intresse
för min Solifer ska också göras i ordning.
Egentligen hade jag velat ha en ny Zündapp
när jag fyllde 15 år men den kostade 2 800: och det insåg jag att jag aldrig skulle få ihop.
Solifern kostade 1 400: -, jag hade sparat ihop
1 200: - men farsan lade till 200: - så det löste
sig. Att det blev en Solifer Speed istället för en

Zündapp gjorde inget för jag trivdes väldigt
bra med den. Jag tillbringade nog mesta av
min tid de närmaste två åren i sadeln på den
tills den blev stulen och var borta i två månader tills polisen ringde och talade om att den
blivit inlämnad där. Det var ingen vacker syn
som mötte mig när jag hämtade den men jag
fixade till den så att den blev körbar. Men i
samma veva skaffade jag lätt MC och intresset för mopeder sjönk till noll. Av någon anledning har den alltid följt med mig vartefter
jag flyttat även om det har varit nära att den
hamnat i containern flera gånger. Jag är glad
att jag sparat den för nu ska den göras i ordning jag har blivit inspirerad av Lasse Cedergrens
fina Solifer som jag hoppas att vi får se på någon
mopedutflykt i sommar.
Mikael Axlund
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Mailen

Hej Susanne !
"Patineringen" till trots har
jag nu bestämt mig för en helrenovering av min
Vicky - den fabriksbyggda dammodellen med påhäng - med med ny lack och hela köret... Fick fö
tag i nya däck på Örebromässan förra lördan så
nu gäller det att hänga på om jag skall hinna komma ut på vägen i sommar.... Emellertid, kan du
lotsa mig till någon klubbmedlem - eller till någon
annan tekniskt överbegåvad person - som kan
tänkas veta hur jag får isär tramp- vevpartiet på
moppen. Har försökt på olika sätt men har inte
lyckats. -- Vill ju heller inte ta till vinkelslipen...då
bitarna efter förkromning skall återmonteras....
Andra intressanta detaljer är - om någon i klubben
vet vad lacken har för beteckning - Ral nr eller
motsvarande. Så vitt jag förstår är det en silverfärgad metallic - stämmer det där med "metallic"? +
blå och gulkantade ränder. Jag är en petig ....el så
ingen möda skall sparas för att återfå den forna
glansen från 1952....
Ursäkta om jag ställer till besvär, men det är bla
för att få hjälp med spörsmål av ovannämnda slag
som jag blivit klubbmedlem. Ser med tillförsikt
fram mot ditt svar... ( - ju förr desto bättre )
Victoria hälsningar ; Jan-Erik ( i Laxå --av alla platser...) (2003-02-21)
…………………………….
Hej igen!
Lite tråkigt tycker jag för det är
nåt visst med din patinerade
cykel. Vi har ju redan en damcykel annars kanske jag hade
försökt köpa din.
vad gäller trampvevpartiet så
är sista utvägen värme!, ta
hjälp av någon med gassvets
och värm loss vevpartiet. Mikael påstår att allt lossnar med
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hjälp av värme.
Metallic?. Men det är väl så att ingen vet väl hur
dom egentligen såg ut från början. Våran är nog
rätt blekt. Det finns inga färgnummer idag som går
att använda, det är helt andra färger man använder idag. Det bästa är om man kan hitta nånstans
där det finns lite originalfärg kvar och blanda ny
lack efter det. (kanske inte så lätt med din?) Titta
under dekaler och på insidan av skärmarna osv.
Gå till en billackare så kan han kanske hjälpa dig.
Dock vad gäller påhängare för övrigt är nog Lars
Olsson ett givet kort, den familjen åker påhängare
överallt och brukar sälja mopeddelar på marknader, jag tror att han är nog den som vet mest om
påhängare (vad jag vet i alla fall.) Han är medlem
18, med telefonnummer; 08-6044304. Lycka till
och hör gärna av dig igen
Hälsningar susanne
…………………………………………..
Hej Susanne !
Har anförskaffat en Victoria enl bif bilder.
Emellertid, skulle vilja veta;
1) Vem kan upplysa mig om årsmodellen - säljaren trodde 55 ? Motornumret är 5 / 144063. Den
har aluminiumfälgar - är det en ledtråd ?
2) Vad är egentligen komplett rätt typbeteckning ?
3) Kan den ha 1,8 hk motoreffekt ? Läste i klubbdokument på internet att det togs fram en maskin
56 ? - med al-fälgar och 1,8 hk motor ..men det
kan väl inte ha varit tillåtet i Sverige ?
4) Var kan jag köpa ekrar till hjulen ? Har frågat på
tre ställen utan
framgång.
5) Var köpa rätt
däck med vita sidor ?
6) Finns handbok +
övrig dokumentation att kopiera från
internet ?
7) Vad exakt är Victoriaklubbens nuvarande internetadress för annonsering efter delar ?
Hålls den uppdaterad ?
8) Jag saknar original sadel,
parkeringsstöd, original styre + bländarknapp - förmodligen med kortslutningsknapp ..?+ avgasrör främre
( det kanske hänger ihop
med ljuddämparen) Vet du
kanske direkt var jag kan
köpa dylikt ?
9) Är även i behov av elektriskt kopplingsschema.
10) Vad hette motorspecia-
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listen du skrev om i ett tidigare mail ? Har tyvärr
kommit bort. Kedjeskydd för båda sidor finns i
luckan-greppet över förgasaren.
Ja kära nån...det var inte litet det. Ytterst tacksam
för de svar du kan avleverera. Victorian ser inte
alltför fager ut men den gör förmodligen sina 50
knyck...Min förhoppning är att få ut den på vägen i
sommar så nu är bråda tider... Får väl ge den en
mer ingående uppsnyggning med tiden.
Hälsningar; Jan-Erik ( i Laxå )
…………………………………………...
här kommer en del svar
1, 1955
2, Victoria Vicky III
3, nej inte i sverige där mopederna fick ha 0,8hk
före 1961
4,. Tyvärr svaret blir; Leta vidare
5, det ska inte vara några vita däcksidor
6, nej inte vad jag vet
7, club-victoria.nu på hemsidan finns ett forum,
du kan försöka annonsera där eller maila en an-

nons till mig så lägger jag in den i nästa mopedbladet
8, Peter Wahlqvist skulle du kunna försöka med,
han har i alla fall styret om jag inte minns fel. Telefonnummret finns i matrikeln.
9, Kommer kanske! i mopedbladet senare i år
men jag kan inte lova det
10, Han heter Lars Olsson och kan mycket om påhängaren FM38:an även hans telefonnummer hittar du i matrikeln.
Du betalar egentligen inte för att var medlem utan
80:- är självkostnadspris för att få mopedbladet
(för närvarande) fyra gånger per år. (UppKopiering
plus porto.) allt annat är bonus!
hoppas du fått något att bita i och lycka till med
trean, den ska nog bli bra till slut. I nummer två av
mopedbladet kommer du att kunna läsa om en
trea-renovering med förhinder. kanske du också
kan skriva ihop några rader om din renovering och
skicka till mej för publicering, det vore trevligt, alla
bidrag är välkommna.
Hälsningar susanne

Hei..
Endelig en side om victoria. Jeg bor i norge,
trondheim og trenger litt informasjon om restaurering av en vicky 1958 mod. Kan jeg bli medlem
av klubben deres og få tilgang slik informasjon?
...
Jeg har en vicky luxus -58, som jeg har lyst til å
restaurere, derfor søker jeg litt informasjon om
hvordan jeg kan skaffe deler til denne, og om det
finns orginaldeler å få kjøpt.
- Feste til håndgir er knekt
- Motor har ingen kompresjon
- Eksospotte
- Fargekoder. Min er gønn
Hilsen Tore fra Trondheim torkrot@statoil.com
………………………………………………….
Hej

Hej,
Jag skulle vilja komma i kontakt med någon som
vet en kulörbeteckningen på den grå tanken till
Victorias påhängsmotor från 50-talet. Vet du någon sådan eller vet kanske själv?
Tacksam för svar
Hälsningar Lars Arell
lars.arell@consat.se
………………………….
Dagens färger stämmer inte med dåtidens färgnummer, det bästa råd man kan ge är helt enkelt
att försöka hitta ett skrymsle med orginalfärgen
kvar och gå till en lackare som får blanda till lite
färg.
Lycka till! hälsningar susanne

(här har jag tagit bort lite allmän medlemsinformation, )

Vad gäller dina frågor;
Det bästa är att försöka hitta någon del med orginalfärgen kvar tex på insidan av skärmar och utgå
från den. De gamla färgkoderna stämmer inte
längre. När det gäller delar så brukar vi hitta det
mesta på veteranmarknader. Vi har tyvärr inget
lager själva. Den dåliga kompressionen beror troligtvis på att någonting inte tätar som det ska,
några förslag; kolvringarna kan ha kärvat fast i
kolvringspåren eller det kan vara djupa repor i
cylinder eller kanske är topplockspackningen trasig.
Eksospotte? vet inte var det är!
Hälsningar susanne och Mikael

Hej!
Har länkat till eran fina hemsida från min sida
(www.mopedtorget.webb.se).
MopedTorget är en annonssida som bara är till för
mopeder, tycker personligen att det alltid har saknats en annonsplats för enbart mopeder,
med lite vilja och lust kanske vi mopedister som
söker eller ska sälja delar kan göra något trevligt
utav denna hemsida. Lägg gärna ute en länk till
den, så har vi mopedister kan ha en gemensamt
ställe att annonsera på.
Tack på förhand, mycket olja i soppan och kör så
det ryker,,,
Mvh
MopedTorget, Martin Henriksson
www.mopedtorget.webb.se
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MOPEDBLADET

Köp gråmelerad T-shirt med Victoria-logga i rött!.
Mopedbladet
2001
Köp alla 4 nummer för
60:- inklusive porto.

Ralph Grill har skänkt flera T-shirt i X-large och XX-large. Vill du ha en?. Sätt in
80:- för en eller 150:- för 2 stycken inklusive port, glöm inte att skriva vilken storlek
du vill ha och namn och adress så jag vet vart jag ska skicka den.

Köp mopedlitteratur
Speciellt erbjudande med förmånliga priser för er som får mopedbladet! Sätt in det
angivna beloppet på postgiro 179 58 92-7 Susanne Axlund och ange det du vill ha.
Glöm inte namn och adress!

Kopia, A5
På svenska 23
sidor Reservdelslista Nr 2 FM 38
Pris 50:-

Kopia; A5
På svenska Häftad 20
sidor. Reservdelslista
Nr 3 Moped Vicky III
med sprängskiss i A3
Pris 50:-

6 7

original. ”Halv
A5” Instruktionsbok Victoria cykelmotor
Pris 60:-

4

2

1

Kopia A5 På svenska Häftad 36 sidor.
Reservdelslista Nr 6
Moped Luxus Pris
60:-

Kopia, A5 OBS På
Tyska häftad, 28 sidor
Verkstadshandbok för Motorn
MS 50
Pris; 50:-

3

Kopia A5
På svenska Häftad 8
sidor Reservdelslista Nr 3 Motor MS
50 med sprängskiss
i A3 Pris 40:-

Kopia ”Halv A5”
På svenska Liten instruktionsbok
för Vicky MS
50
Pris 35:-

5

9 10

8

Kopia A5 På
svenska, Häftad 54
sidor, Reservdelslista
nr 4 Motor, Moped
Vicky IV Pris 80:-

Kopia A5 OBS På
Tyska!! Häftad 54 sid.
Monteringsanvisning
(verkstadshand-bok)
Motor M51-M51DM51K Pris; 70:-

Kopia A5 På
svenska Häftad 36
sidor Reservdelslista Nr 6
Motor MS 51/ 51D
Pris 50:-

Kopia A5 OBS På Tyska,
Reservdelslista 5, 122 sidor
spiralbunden. DKW Hummel
Super typ 102/ 116/ 126, Vicky
Kopia A5 OBS På
Kopia ”halv A5” Kopia
Standard typ 117/ Vicky Super
På svenska Liten ”halv A5” På svenska Tyska 45 sidor. Verktyp 126, Express Super typ 126,
Liten instruktionsbok stadshandbok på Mo- Samt typ 156 Super; Vicky/ Express/ DKW
Instruktionsbok
för Motor EM50 typ
tor EM 50, Typ 801, Hummel. Plåtbanan typ 115/ 155. Typ 128/
Motor MS 51
803, 804, 805 Pris;
803
Pris 35:Pris 35:158 Violetta/ Avanti/ Carino. Pris 150:-

11

12

Även annan litteratur finns att köpa bl.
annat;
Supermopeder från
ledande specialisten, Mopedägarnas
inköpscentral , 125
sidor från 60-talet
pris 65:-

Alla priser är inklusive porto

13

Dessutom!
Katalog från Motoraktiebolaget
Ivan Höök, Sågen
A4 70:Och
Cykelhandlarnas
katalog A4 130:-

14

Är du intresserad av någon av böckerna som är
listade nedanför så hör av dej, vi ordnar med kopiering om intresse finns.
•
•
•

Ersatzteile-katalog für den ”Fuchs Fahrradmotor FM 40”
Bruksanvisning för Fuchs Cykelhjälpmotor
FM 40 S
Two-Stroke Performance Tuning in Therory and Practice,
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Rus
chsi
Rusch Sport Lyx
Denna Rusch införskaffade min far
för cirka ett år sedan av en herre
norr om Stockholm. Den var vid
köptillfället relativt komplett förutom avgassystemet och vajrar. Motorn visade sig vara mindre kul…
När vi delade den visade sig att det
saknades, ja det mesta faktiskt…
och packningen hade någon vettvillig femtonåring klippt till av ett kalaspuffs-paket! Sadeln saknades förövrigt också.
När så äntligen renoveringen av motorn var klar gick självfallet kickfjädern av, vad annars.
Nu har mopeden rullat i cirka två
månader och kommer att rulla på
detta sätt i framtiden i orenoverat
original. Det enda som egentligen
inte är original är avgasrören som är

till Sachs tror jag.
Ägare är Roger Eslöv och sonen (skribenten) Micke
håller just på att färdigställa renoveringen av två
stycken Ruschar, i serienummerföljd!
Micke
Tack för inlägget som skrevs på en klippa ute på
Lövstabadet i all hast. Vi ser fram emot att få veta
mer om de andra två Ruscharna och framför allt se
dom på någon av våra utflykter
Susanne
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Nu ÄR det vår, helt klart! Vi åkte på tur till Lövstabadet den 29 Maj och hade picknick på klipporna, rekommenderas varmt.
Vi ses Susanne

MOPEDBLADET
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Nya medlemmar
hälsas härmed välkomna
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Hur får man mopedbladet??? Sätt in 80:- på postgiro !!!OBS Nytt
postgironummer!!! 179 58 92-7 Susanne Axlund, glöm inte att ange
namn, adress, telefonnummer och gärna mopedinnehav. 80:- gäller
för ett år och du får 4 stycken mopedblad och tillgång till en förmånlig försäkring i Länsförsäkringar för upp till 10 mopeder (se nummer
1 2003) detta gäller dock endast de som är skrivna i Stockholms Län.
Du är också med på en namnlista och får utskick om mopedutflykter
och eventuella övriga evenemang. Du måste inte vara medlem för att
åka med på våra mopedutflykter eller vara med på övriga evenemang.

169.Persson

Sven

Skogsmoravägen 7A 192 48 Sollentuna

170.Pernå

Willy

Blåbärsstigen 46

144 37 Rönninge

171.Winqvist

Per

Pontonjärgatan 12

112 22 Stockholm

172.Wallin

Bertil

Kavaljerstigen 12 bv 165 57 Hässelby

08-387672

Besmanvägen 5

08-253423

173.Järnström Peter
174.Carlsson

168 34 Bromma

175.Stålberg

Michel Johan Printz väg 23 121 46 Johanneshov
1tr
Håkan Västerholmsvägen 9 184 60 Åkersberga

176.Mittet

Frank

Vollavägen 22

177.Tedhammar

Ann

Hägerstensvägen
275

178.Eriksson

Stefan Backagårdsvägen 18 266 75 Hjärnarp ?

179.Johansson Tage

Norbrovägen 13

7710

Sparbu,
NORGE
129 38 Hägersten

661 93 Säffle

180.Kepplerus Wilhelm Döbeliusvägen 12

256 54 Ramlösa

181.Johansson Robert Radarvägen 13 2tr

183 61 Täby

182.Hansson

Willy

Victoria MS 50,
Victoria MS 51
Luxus
08-53255071

Zündapped -54

74143996

Victoria Luxus 59 och -60
08-6461519 anna. Crescent comtedhampact -70, -74, mar@liljeholmen. 75.
stockholm.se
Fram King Clipper -62, Victoria
Victoria Vicky
MS 50
Victoria Luxus

Härsbackavägen 10 184 63 Åkersberga

Victoria III -54

183.Ejdehage Jan

Brahegatan 16

563 32 Gränna

0708/100650

184.Lääveri

Ismo

Ringvägen 55

185.Berggren

Kjell

Polarisvägen 12

137 31 Västerhanin- 070/7336449
ge
175 65 Järfälla
08-387778

Luxus –58

CLUB VICTORIA
SUSANNE AXLUND
KARLSBORG
197 91 BRO
Pdc285a@tninet.se
Tfn: 08-582 491 36

Ska jag DÖ ska jag göra
det på moped!!
Citat Olle Leksell

www.club-victoria.

på sidan 4. Samordnare
för våra utflykter är Peter Segemark.
Vi har en hemsida, den
görs numera av Rubo.
läs om den på sidan 1011.
Dessutom har Lars Widman ordnat ett bra samarbete med Länsförsäkringar för de av oss med
många mopeder. Vi betalar två försäkringar för
tio mopeder, (två får användas samtidigt). Mer
information om försäkringen finns i första
numret (2001/2002 och
2003) av mopedbladet!

Club Victoria är en klubb med mopedister
som i första hand gillar Victoria men även andra
mopedmärken. Jag; Susanne, tyckte det verkade
kul att göra ett mopedblad och på den vägen blev
det. Priset 80:- är självkostnadspris för uppkopiering och distribution av mopedbladet. Mer information överst på sidan 19. Mopedbladet görs av mig,
Susanne Axlund.
Några av oss brukar varje år lägga upp en liten mopedutflykt på en 3-10mil med fikarast. Se kalendern

Alla vi som är med och
fixar i anslutning till vår
klubb ställer upp helt ideellt och får ingen ersättning. Vi gör det för vi tycker det är kul och kan
när vi inte längre har lust ”lägga ner” Vi har inga
skyldigheter med undantag för om du har betalat
för fyra mopedblad så ska du ha fyra mopedblad!
Susanne
Ps.
Vill du också vara med och bidra till vår klubb?
Har du några kul ideér och vill vara med så hör
av dig, se adresser mm överst på sidan
Ds.

